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Geacht college, 

 

In het weekend van vrijdag 16 juli tot maandag 19 juli en van vrijdag 23 juli tot maandag 26 juli voert 

de aannemer Heijmans in opdracht van de provincie Gelderland werkzaamheden uit aan de N302. In 

die periode is de N302 volledig afgesloten tussen de aansluiting Knardijk (Flevoland) en de A28. Ook 

alle af- en toeritten en de aansluiting met de A28 worden dan afgesloten. Uiteraard zie de VVD het 

belang van goed onderhoud aan wegen, maar is de communicatie eromheen een zorg. Harderwijkse 

bedrijven die afhankelijk zijn van de N302 zijn laat of nog steeds niet geïnformeerd door de provincie. 

Op 4 juli jl. heeft er een aankondiging in de krant gestaan, slechts 2 weken voor de afsluiting.  

Daarnaast is er bij een aantal ondernemers op 8 en 9 juli een brief binnengekomen van de aannemer, 

slechts 1 week voor de afsluiting van de N302. Het bijzondere is dat de brief wel gedateerd is op 2 juli 

2021, maar dat deze pas een week later fysiek in de brievenbus van de bedrijven is gekomen.  Door 

het late moment van communiceren hebben bedrijven geen mogelijkheid gehad om tijdig 

maatregelen te nemen of hun planning aan te passen. Ook was het wenselijk geweest dat er 

minimaal 2 maanden van tevoren contact was geweest tussen de provincie en de Bedrijvenkring 

Harderwijk om de aangekondigde afsluiting te bespreken. Als VVD Harderwijk-Hierden maken we ons 

zorgen dat bedrijven die afhankelijk zijn va de N302 in de problemen gaan komen omdat ze nu óf ver 

om moeten rijden om op de snelweg te komen óf niet of slecht bereikbaar zijn omdat er een groot 

risico is dat de alternatieve routes de verkeerstromen niet aankunnen. Daarnaast lopen de 

alternatieve routes dwars door Harderwijk en is er dus ook een grote risico op overlast voor de 

inwoners van Harderwijk.  Uiteraard begrijpen wij dat de N302 een provinciale weg is, maar is de 

gemeente Harderwijk als verantwoordelijke voor onze inwoners en ondernemers en als belangrijke 

partner van de Provincie, ons inziens degene die in overleg zal moeten gaan om de communicatie 

over dit soort zaken in de toekomst te verbeteren. Vandaar dat de VVD de volgende vragen heeft: 

 

1. Kan het College invloed uitoefenen op de invulling van het afsluiten van een provinciale weg 

die over het grondgebied van de gemeente Harderwijk loopt? Wordt bijvoorbeeld de 

omleidingsroute bepaald door de gemeente of door de provincie? 

2. Op welke manier worden de omleidingsroute vastgesteld? 

3. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid rondom het communiceren over een afsluiting en de 

daarbij behorende omleidingsroute? 

4. Is de afsluiting van de N302 gecommuniceerd met het College? Zo ja wanneer is het College 

op de hoogte gesteld? 

5. Is bij het College bekend waarom deze afsluiting zo laat is gecommuniceerd aan inwoners en 

ondernemers Harderwijk? 

6. Is bij het College bekend waarom er niet voor gekozen is om ondernemers, die sterk 

afhankelijk zijn van deze route, tijdig te betrekken bij deze afsluiting via bijvoorbeeld de 

Bedrijvenkring of rechtsreeks met ondernemers? 



 

7. Is het College bereid om met de Provincie in gesprek te gaan om in de toekomst dit soort 

ingrijpende beslissingen eerder te communiceren en in een vroegtijdig stadium ondernemers 

te betrekken in de planning? 

 

8. Welke verbeterpunten ziet het College zelf nog om het proces rondom de afsluiting van een 

provinciale weg die over het grondgebied van de gemeente gaat te verbeteren? 

 

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden, 

 

Maarten van Panhuis 


